
Grundejerforeningen Søgården - Gniben 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 21.marts 2012 kl.  17.00-19.00 

Tilstede: Finn, Carsten, Birgitte 

Afbud: Conny og Tove 

Sted: hos Finn, Nordea 

 

1. Budget  

a. 2012 og 2013 – Finn har lavet udkast til 2013. Der er forslag til kontingentstigning på 100kr 

– dette dækker opretning af veje.  

b. Strategi 2013: Vejene kan komme på niveau over en række år, idet de næppe kan 

færdiggøres over et år.  

 

2. Status på fremdrift mod dige  

a. Kommunen indkalder til borgermøde i Havnebyens forsamlingshus den 29.april kl. 13.00 

b. Der er kommet ca. 100 indsigelser efter sidste borgermøde. Kommunen har derfor 

foretaget en række ændringer i projektet. 

c. 30.maj udløber indsigelsesfrist på nye projekt. Når indsigelsesfristen er udløbet og der ikke 

er indsigelser med opsættende virkning, afsendes ansøgning til Kystdirektoratet til 

myndighedsbehandling. Denne afgørelse forventes til efteråret. 

De berørte grundejere indkaldes pr. brev af kommunen. 

 

3. Status på afvanding 

a. Kommunal vedligeholdelsesplan er efterspurgt i kommunen.  

i. Kommunen har spulet drænrør og udskifter en pumpe i Pumpehuset. 

b. Drænbrønde i vejene. 

i. Det skal afklares, hvem der har ansvaret for at hæve drænbrøndene til niveau. Det 

haster ikke med udførelse, men at det naturligt at udbedre det, når diget er opført.  

 

4. Veje – vedligeholdelsesplan 2012 

a. Veje bliver gjort i stand i foråret. Vejene skal være tørre. Grus i foråret ca. april , en 

opretning i sommeren og en gang grus i efteråret. Der kommer ikke vejbinder på i år. BA fra 

bestyrelsen går en tur mhp hvilke veje der skal opprioriteres med ekstra grus. 

 

5. Planlægning af generalforsamling 2012 3. juni 

a. Lokale og aftaler herom 

i. Lokale er booket, der mangler antal og forplejning. 

b. Dagsorden 

i. Punkter til generalforsamling: orientering via hjemmeside om frist d. 1.maj for 

indsendelse af punkter 

c. Bestyrelsesforslag til dagsorden 



Grundejerforeningen Søgården - Gniben 
 

i.  Udgifter til digets opførelse – budget 2013 

d. Udsendelse af materiale 

i. Udsendes i uge 20 

e. Bestyrelsens beretning 

i. Conny rundsender til bestyrelsen senest den 27.maj 

f. Afvikling af mødet 

i.  BA undersøger muligheder for referent og formand 

 

6. Næste møde 

a. 2.maj kl. 16.00 hos Finn – bemærk ændring af tidspunkt 

 

7. Evt. 

Formand ønsker at vi deles om besvarelse af henvendelser vedr. ejerskifte. Der er behov for en 

koordinator-rolle og procedure for besvarelse af henvendelse fra ejendomsmægler og lign. Der 

opkræves et beløb på 500 kr. BA udfærdiger oplæg til procedure og tager koordinator-rolle. 

Conny til BA der videresender til Finn og Carsten. 

 

 


